Sagodiplom 2022

Läsinspirationslista 2022
”Om du vill att dina barn ska bli begåvade så ska du läsa sagor för dem. Om du vill att de ska
bli mycket begåvade så ska du läsa ännu fler sagor.”
Albert Einstein
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Sagodiplom för förskolor och familjer
Inspiration till gemensamma lässtunder
Sagodiplomet riktar sig till barn i förskoleåldern och skall inspirera till gemensamma lässtunder på förskolan eller hemma med familjen. Enskilda läsare kan
också få sagodiplomet.
För att få Sagodiplomet:
•
•

Läser du minst tio böcker från nedanstående lista under året, eller
Läser du minst tio böcker på ditt modersmål under året.

Till exempel du kan låna de gröna bokpåsarna med böcker på ditt
språk.
Från samma bokserie kan man välja en bok, t ex bara en Alfonsbok. Om det
finns en ljud-bok av boken, kan man gärna lyssna på den.
Gör en fri skriftlig sammanfattning över de böcker ni läst.
Familjer och förskolor får ett gruppdiplom och enskilda läsare får ett diplom
med sitt eget namn.
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Favoriter och klassiker – bilderböcker
Alfons - böckerna
av Bergström, Gunilla
Alfons Åberg är en vanlig
kille som bor med sin pappa.
Han är inte så stark, han slåss
helst inte och är inte så stor.
Däremot är han busig och
glad men kan också bli svartsjuk, ilsken och spökrädd!

Pippi Långstrump alla bilderböckerna
av Lindgren, Astrid
Pippi är världens starkaste, har fräknar och röda
flätor som står rakt ut,
säger emot vuxna och är
allmänt ouppfostrad.

Blomsterfesten i täppan
av Beskow, Elsa
Tillsammans med lilla Lisa får
vi vara med om en magisk
midsommarfest.

Pettson och Findus
- böckerna
av Nordqvist, Sven
En räv stryker omkring,
och Pettsons granne
Gustavsson vill skjuta
den! Det tycker Findus är
en dålig idé.

Kråkes – böckerna
av Bosson Rydell,
Marie
I den här boken mår Kråke
inte riktigt bra. Han måste gå
till doktorn. Det är både
spännande och lite läskigt.
Kanske är han allergisk mot
något? Men ambulansen är
intressant!
När prinsessor…
- böckerna
av Gustavsson, Per
En del tror att prinsessor är
ljuva, väna, fridsamma varelser som gör allmänt lämpliga
och stillsamma saker... DET
ÄR HELT FEL!

Mumin - böckerna
av Jansson, Tove
Muminfamiljen ska ge sig ut
på skattjakt. Men förberedelserna tar så lång tid så det får
bli ett månskensäventyr!

Lilla spöket Labans
- böckerna
av Sandberg, Inger
Lilla Spöket Laban bor
tillsammans med sin föräldrar i slottet Gomorronsols källare. När Laban växer upp och kan
han spöka i stället för
mig?, säger Pappa
spöke...
Grodan—
böckerna
av Velthuijs, Max
Grodan är en hjälte för
små och stora läsare i
hela världen.

Mamma Mu –
böckerna
av Wieslander,
Jujja
I Mamma Mu åker
rutschkana får Kråkan
som vanligt hjälpa till så
att Mamma Mu kan få
åka rutschkana, fast hon
är en ko.
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Sagor
Klassiska fabler
av Aisopos
De illustrerade berättelserna passar perfekt för högläsning under sagostunden, som godnattsaga eller
för den som har lärt sig att
läsa eller är på god väg.

Den lilla sjöjungfrun/
H.C. Andersen
återberättad av
George, Joshua
Sagan om den lilla
sjöjungfrun, som är så
nyfiken på världen ovanför vattenytan att hon säljer sin röst för att få ett
par ben... Här återberättas
den för en ny generation
läsare.

Snödrottningen
av Andersen, Hans
Den handlar om hur den
kalla snödrottningen kidnappar barnet Kaj, och
hur hans vän Gerda måste
besegra drottningen.
Visste du att filmen Frost
är inspirerad av denn saga?

De tre bockarna
Bruse
återberättad
av Lambert, Nat
Tre bockarna Bruse möter
ett elakt troll när de ska gå
över ån. Med färgstarka,
livfulla illustrationer och
en lättillgänglig text.

Törnrosa
återberättad
av French, Jamie
I denna fint illustrerade
utgåva återberättas den
välkända historien i förkortad version.
Sagan om Törnrosa ligger
till grund för Tjajkovskijs
balett.

Rödluvan
av Ganslandt,
Emma
Rödluvan är rask och rådig och vargen är slugare
än någonsin. En fantastisk
saga som skapat spännande högläsningsstunder
i generation efter generation.

Guldlock
av Thorell, Julia
I en stuga i skogen bodde
en familj med björnar.
Pappa Björn var jättestor,
mamma Björn var mittemellan och lille Björn var
minst. En dag när björnarna gått ut på en promenad
kom flickan Guldlock
förbi. Hon knackar på,
och stiger in.
Den fula ankungen/
H. C. Andersen
återberättad
av Wren, Georgina
Sagan om den lilla fula
ankungen som blir retad
och hånad. En utgåva för
att tilltala en ny generation
unga läsare.
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Högläsningsböcker (5 - 6 åringar)
Peter Pan
av Barrie, James Matthew
Peter Pan är en pojke som
inte vill bli stor. Han bor på
en ö där allt kan hända Landet Ingenstans.

Pinocchios äventyr
av Collodi, Carlo
Den fattige snickaren
Geppetto är duktig på att
tälja i trä. Ur ett fint stycke
pinje-trä täljer han en docka
som han kallar Pinocchio.
Snart upptäcker Geppetto
att dockan lever.

Det fina med Kerstin
av Hedlund, Helena
En berättelse om intrasslade hemligheter, vänskap
och om det särskilt fina
med att vara Kerstin. Första
delen i en serie om tre. Med
illustrationer av Katarina
Strömgård.

Frallan - serien
av Ohlsson, Sara
Frallan har en hemlighet.
Hon har lärt sig att läsa!
Det ska vara en hemlighet
ända fram till julafton. På
julafton ska Frallan också få
träffa Hanna. Mormor pratar om Hanna hela tiden,
det blir faktiskt ganska tjatigt. Fristående verk.

Puzzel - böckerna
av Halvarsson, Isabelle
Puzzel fyller ett år och
Mimmi, mamma och Gustav ska ha kalas för henne.
Alla Puzzels hundkompisar kommer och så en
som hon inte känner.

Böckerna om Sandvargen
av Lind, Åsa
Kan man stoppa tiden? Vart
tar färgerna vägen på natten? Och vad ska man
egentligen göra med de
dumma cykeltjuvarna?
Zackarina och Sandvargen
fortsätter att fundera över
livets alla små och stora frågor.

Vilmas - böckerna
av Hanlon, Abby
Här får vi träffa både nya
och gamla vänner och låtsaskompisar, precis som
det ska vara i Vilmas fantasifulla och knasiga värld.

Och trädet var lyckligt av Silverstein, Shel
(bibblan tipsar)
Det var en gång ett träd som
älskade en liten pojke. Och
pojken älskade trädet. Han åt
av hennes äpplen, gungade i
hennes grenar, sov i hennes
skugga. Och trädet var lyckligt. Men tiden går.
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Familj och vänner – bilderböcker
Jag bara skojar! - Simon serien
av Blake, Stephanie
Simon är på skojhumör:
han säger att han har skjutit
massor av mål, att han ska
duka bordet och att han har
städat sitt rum. När familjen
häpnar säger han; Jag bara
skojar!
På rymmen i rymden
av Donaldson, Julia
En humoristisk, men samtidigt lite tänkvärd bilderbok
om olikheter, vänskap, kärlek och acceptans som utspelar sig i rymdmiljö.

Lilla Valdemar
av Eng, Lennart
För det mesta simmar valungen Valdemar lugn och
trygg under sin stora, snälla
mammas mage långt nere i
havsdjupet. Men Valdemar
är nyfiken och försvinner
ibland!
Gulliga lillebror
av Eriksson Sandberg,
Moa
Dorrans lillebror är inte alls
så där gullig som alla säger,
ändå bryr sig mamma mest
om honom. Mamma och
lillebror ska till BVC medan
Dorran måste gå till förskolan.
Bosse & Bella - syskon och bästa vänner
av Gahrton, Måns
Humoristisk vardagsberättelse med hög igenkänningsfaktor! Bosse och
Bella bråkar.

Fakta om pappor
av Kroon, Oskar
Vad gör pappor hela dagarna? Hurdana är de? Hur ska
man handskas med dem så
de inte blir arga och surar
och svär? Trots att föräldrar
och barn delar vardag är de
olika. På morgnarna när
man är pigg är pappor
trötta...
Fantastiska familjer
och Kattis kalas
av Löfgren, Maria
Vem smyger i grottan? Det
måste var familjen Dunkel
som utforskar hemliga ställen. Vad händer på gården?
Det är ju familjen Tassemark som håller på att
pyssla om alla sina djur.
Mina tantkompisar
av Roxberg, Ester
En stark bok om vänskap
och sorg, med både humor
och värme. Den är stark
vänskap mellan Elis och
hans tantkompisar, och början på något som kanske
kan bli en ny vänskap?

Morfar flyttar in
av Susso, Eva

Haddy och Emil väntar med
spänning -- det är ju idag
morfar ska komma! Hela
vägen från Gambia till
Gröndal! En stor väska har
han med sig. Kan det finnas
presenter i den?

När jag var stor och
du var liten
av Wieslander, Jujja
- Varför är jag inte med på
det där fotot?
- Du fanns inte då.
- Vadå inte fanns?
Om hur det är att alltid vara
minst eller störst och hur det
skulle vara om man bytte
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Bilderböcker för barn som är nya i Sverige
Mustafa
av Gay, MarieLouise
En mjuk och tankeväckande berättelse om svårigheten att börja känna sig
hemma på ett nytt ställe.

Flykten
av Sanna, Francesca
En mamma flyr med sina
två barn. Med bil, båt och
till fots genom mörka skogar. .

Citronlemonaden
av Henriksen, Hilde
Nasir och mamma har flyttat från Libanon till Sverige. Den här boken handlar om hur svårt det kan
vara att tillhöra två kulturer
samtidigt.

Flykten
av Sandberg, Johanna
Flykten handlar om ett
barn som tvingas fly med
sin familj från sitt hem och
sina kompisar. Det enda
som följer med när familjen flyr en natt är nallen.

Främlingarna
av Klingenberg, Malin
En underfundig bilderbok
om ett missförstånd. Vi är i
sandlådan då Linnea berättar det.- Vi ska få främlingar, säger hon.- Jaha, säger
jag. Vet du vad de heter?
Linnea suckar.- Ingen vet
vad de heter, säger
hon.Främlingarna luktar
konstigt och tuppar av utan
förvarning...
Pudlar och pommes
av Lindenbaum, Pija
Ullis, Ludde och Katta bor
på ett bra ställe. Men en
dag ligger en bumling i
poolen och trädgårdslandet
har torkat. Kan de hitta
deras nya ställe?

Pelle Svanslös och
taxen Max
av Rönn, Åsa
Pelle Svanslös blir kompis
med en nyinflyttad Uppsalabo- men till de andra
katternas förskräckelse
visar sig den nyinflyttade
vara en HUND!

Stjärnorna ser likadana ut överallt
av Svab, Marjan
Hala måste lämna sitt hem.
Hennes föräldrars stad
bombas sönder och de
flyr, flyr på lastbilar och
med båt. Hala längtar hem
och tittar på stjärnorna.

Åka buss
av Wallnäs, Henrik &
Ruta, Matilda
Åka buss är en berättelse
om en färd från en känd
plats till en okänd. Vägen
skumpar fram genom
brandgula berg och över
ett väldigt hav. Kvar finns
pappa och farmor.
Vems resa?
av Wirsén, Stina
Det börjar två nya barn på
lilla Hunds förskola där
hemma. De pratar inte
heller svenska. Men det
gör inget, för lilla Hund vet
ju hur man leker på alla
språk!
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Silent books (böcker utan text)
.Kartan
av Becker, Aaron
Två barn tar skydd för regnet
då det plötsligt händer En
dörr till sagans värld öppnas
och ut kommer en kung.
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Farväl
av Holmer, Anders
Efter ett svårt samtal med
sin mamma ger sig barnet
ut på en lång, strapatsrik
resa. Hon letar och samlar
saker, blir någon annan.
När hon till sist återvänder,
är hon redo att vara sig
själv igen...

Cirkus!
av Björs, Ida
En konstnärlig bilderbok där
läsarna får utrymme att associera fritt till bilderna.

Pojken och huset
av Kastelic, Maja
En pojke följer en katt in i
ett hus på Andersens gata.
Han går genom alla rum,
och samlar på sig meddelanden som är utlagda
efter vägen

Maraton
av Cyrén, Karin
I den textlösa bilderboken
Maraton blir läsaren sportkommentator

Hundpromenaden
av Nordqvist, Sven
Tänk att få gå ut med tantens stora hund! En liten
kissrunda bara. Gå nu inte
för långt bort! De fantastiska bilderna talar för sig
själv i den här textlösa
boken.

Herr Kanin jagar en
fjäril
av Dauvillier, Loïc
Herr Kanin och Lilla kaninen
försöker fånga en fjäril med
håv, men råkar bara ut för
misslyckanden. En fartfylld
och komisk liten historia med
tydliga, uttrycksfulla bilder.

Fröet
av Ekström, Jennie
I en slingrande svartvit och
ordlös bildvärld möter vi en
pojke som med hjälp av ett
magiskt frö, en flaskpost och
lite tur, får en efterlängtad
vän.

Var är tårtan
av Thé Tjong-Khing
En bok helt utan ord men
med massor att läsa!

Dörren
av Yi, Chi-hyŏn
En kritikerrosad textlös
bilderbok gjord av JiHyeon
Lee, illustratör verksam i
Seoul, Sydkorea.
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Bland djur och natur – bilderböcker
Naturen
av Adbåge, Emma
Naturen handlar om en liten
by. Runt om byn finns Naturen. Vem är det egentligen
som bestämmer, människan
eller naturen? Hur vill vi ha
det egentligen?
Sagan om den underbara familjen Kanin —
böckerna
av Björnstjerna, Jonna
Ska de obehagliga tågresenärerna äntligen få se ljuset i
tunneln och ska Lillebror
Kanin få komma hem till sin
lilla mamma?

Tryntrollet och Björnen
av Habersack, Charlotte
Björnen har tjänat så mycket pengar att han har kunnat köpa sig en stor, dyr
grotta. Resten av pengarna
har han gömt under
madrassen. Nog vill grannarna åt hans pengar?
Vips bakom stenarna
- Vips serien
av Jonsson, Oskar
Den blåser höstvindar och
den lilla näbbmusen Vips
jagar efter sin mössa som
flugit iväg. Jakten leder
fram till ett stenröse i utkanten av skogen…

Inget kan skrämma
en björn
av Dale, Elizabeth
Djupt, djupt inne i skogen,
kryper några björnar ihop
för att sova i månens bleka
sken. Plötsligt hör baby
Björn ett monster

Kurran & Pigan räddar en liten –serien
av Moroni, Lisa
Bästisarna Kurran och Pigan ska just ha picknick när
de ser två läskiga fåglar
som tänker äta upp en liten
larv!

Tims trädgård av
Dubuc, Marianne
En vacker dag dimper ett
frö ner i trädgården. Och
snart växer en planta sig
större och större. Myran
Colette, daggmasken Paolo,
familjen Skogsmus samlas
till ett krismöte. Plantan bara
måste bort.

Det kommer en älgserien
av Ragvals, Lisa
(serien Abbes vilda
djur)
Så länge Abbe kan minnas
har han önskat sig ett husdjur. Helst skulle han vilja
ha en hund men hans
pappa är rädd för hundar. .

Bästa blåsorkestern
av Groth, Julia
I vår lekfulla blåsorkester
spelar flodhästar fagott, tukaner spelar trummor och
tigrarna trumpet. Tillsammans med flaxande fågelflöjtister, svängiga sengångare och resten av djurvärldens musikanter blir vi den
bästa blåsorkestern!

Det blev en älg!
av Rosoff, Meg
När familjens nya bebis
kommer, visar det sig vara
en älgbebis. De klär sin
bebis i små kläder, och visar stolt upp honom för
folk på gatan, som stannar
och bara tittar. Men en dag
har älgbebisen vuxit ur alla
kläderna, och nästan vuxit
ur huset också. Då finns
det bara en sak att göra.
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Sport och fordon – bilderböcker
Fordon
Bojan och ambulansen –
Bojan serien
Bojans böckerna
av Anderblad, Johan
Stora fordon för små barn. Aj,
Bojan har skadat benet! Som tur
är kan mamma hjälpa och de
behöver inte ringa efter en ambulans.
Tores traktorskola
av Andrén, Emelie
Tore älskar traktorer så mycket
att han bestämt sig för att starta
en traktorskola. Han sätter in en
annons i tidningen. Och elever
kommer. Läs också ”Vägarbete
och fordonstrubbel”, ”Bennis
brandbil” och ”Pellas polisbil” (april 2021).

Tågresan
av Arnesen, Hannah
Det här är den perfekta bilderboken för den som vill ta med
barnen på en resa bland färgstarka och drömska illustrationer. Tågresan är en bok att bli
glad av!
Ambulansen på utryckning
av Bently, Peter
Malte och Milla är ambulanssjukvårdare. Larmet går - det är
en bilolycka. På med siren och
varningsljus! Läs också
”Flygplanet, luftens hjälte”,
”Polisbilen får ett larm”, ”Tåget
tuffar på”, ”Dumpern i full
fart”, ”Monstertrucken på uppdrag”.
Puck lär sig cykla
av Garhamn, AnnaKarin
Puck ska få sin första alldeles
egna cykel. Puck tränar och tränar: Ta fart! Styr! Håll balansen!
Trampa! Till slut kan Puck cykla
uppåt, neråt, åt båda hållen och
rakt fram. Bromsa! Att lära sig
cykla är svårt men kul, tycker
Puck, och man behöver många
plåster!

Här kommer nya ambulansen – Halvans
böckerna
av Norlin, Arne
Halvan är ambulanssjukvårdare och åker ambulans med
sin kollega Emma. Ambulanserna är numera som små
sjukhus, sjukvårdsarbetet börjar redan i ambulansen.
Familjen Nalle åker bil
av Norlin, Arne
Just när familjen Nalle har
packat för en utflykt får de syn
på något rött och blankt ? En
bil! Så åker Familjen Nalle på
sitt livs första biltur

Min första faktabok om
Bilar
av Nyberg, Anders
Här finns det massor av bilar:
vanliga bilar, supersnabba
bilar, polisbilar, ambulanser,
brandbilar, lastbilar, gamla
och nya bilar. Och vi vill veta
så mycket!
Vulkanen och monsterbrandbilen
av Sjölin, Daniel och
Jannerland, Simon
Vad är bättre än en monstertruck? TRE grymma monsterfordon så klart! När ett
vulkanutbrott hotar staden
är alla medel – och fordon –
tillåtna för de små hjältarna
Ivar och Charlie.
Folke åker spårvagn
– Folke böckerna
av Ödman, Kerstin
Folke är en kille som gillar
alla sorters fordon och maskiner. Allra mest tycker han
om spårvagnar. Idag ska han
till sin kompis Lisa på kalas.
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Sport
Aysa och lillebror simmar - serien
av Alshammar, Therese
Plask och lek för alla vana och
ovana vattendjur. Aysa har
väntat och väntat på att få ta
med sin lillebror till simhallen.
Han är liten och kan ingenting...

Familjen Nalle spelar
fotboll
av Norlin, Arne
Pappa Nalle vet att det finns
björnar på cirkus som kan
spela fotboll. Nu ska det sparkas fotboll hemma i nalleträdgården.

Greta tävlar
Illustratör: Astley, Neville
Varken Greta eller Georg vinner några tävlingar
på idrottsdagen och börjar
tröttna, men det
är en gren kvar - dragkampen
mellan pojkarna och flickorna ...

Mini spelar fotboll
av Norlin, Arne
När Mini spelar final i sommarcupen ligger laget under med 01. Mini är inte ens med ute på
planen, han är avbytare. Då
kommer vändningen i Minis
fantasi.

Pele, kaka och jag
av Ehn, Anna
Olle älskar fotboll och att
skriva långa listor med fotbollsspelare. Han vill bara få
vara ifred och skriva! För när
han skriver listorna, ser han
spelet framför sig.

Heja Pelle Svanslös
av Rönn, Åsa
Det är äntligen dags för Kattmästerskapen i friidrott, och
Uppsalas katter ligger i hårdträning för att tävla i löpning, kulstötning och höjdhopp. Men
varför går det så dåligt för Pelle
Svanslös?

Lilla simskolan
av Hjort, Sofi
Malla och Otto ska lära sig
simma. De börjar simskola och
Plask & lek i badhusets stora
blåa bassänger. De leker vattenlekar och övar, både hemma
och i bassängen.
Sport är kul
av Könnecke, Ole
En extra stor bok, full av sporter som fotboll, handboll, hästsport, klättring, tennis, hockey,
friidrott, rugby, balett, cykling,
störtlopp, rodd och basket.

bibliotek.orebro.se

Sportig ABC-bok igen!
av Sandell, Åsa
Möt Balett-Bilal, Gympa-Gert,
Klätter-Klas, Yoga-Yasir och
tjugofem andra små personligheter. Funkar dålig andedräkt
som självförsvar? Kan en häst
bajsa i farten? Och hur tungt är
det att lyfta sin egen pappa?

Rut & Knut börjar träna
av Wirsén, Carin och
Wirsén, Stina
Rut och Knut ska börja träna,
skutta runt och böja knäna.
Rör på kroppen! Det gör nytta,
börja med en kullerbytta!
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Poetiska bilderböcker, dikter, rim och ramsor
Folk: Främlingar och
vänner - nån du
kanske känner
av Adbåge, Emma
och Lisen
Någon ser livet passera i revy
medan en annan försöker ge
en okänd en komplimang.
Någon älskar väldigt stark
mat, en annan funderar över
vad mode egentligen är.
Halsen rapar, hjärtat
slår: rim för 0-100 år!
av Adbåge, Emma
och Lisen
Rim om allt och alla, stort
och smått och högt och lågt.
Det är roligt och sorgligt och
allvarligt och larvigt och väldigt, väldigt bra.
Den fasansfulla färden
med buss nummer 13
av Becker, Bonny
En sen novemberkväll ger
sig Oskar iväg för att överlämna ett husdjur till sin älskade mormor. Följ med honom på en färd med buss
nummer 13! En ryslig saga
på rim med en oväntad makaber vändning.
Kocken och kungen
av Donaldson, Julia
Det var en gång en väldigt
hungrig kung som bestämde
sig för att skaffa en kock.
Men av alla kockar i hela
kungariket var det ingen som
lagade tillräckligt god mat.
Häxor åker buss
av Forslind, Ebba
Häxorna tar över bussen!
"Just när klockan blivit två
åtta häxor kliver på
Buss etthundrasjuttifem
som går hela vägen hem."

Rulla rulla kula, hoppa
på klack och sula
av Hellsing, Lennart
En sprakande, vild och färgstark
konstbok med bilden i centrum.
Tretton av våra mest intressanta
illustratörer har valt varsin text
av Lennart Hellsing.

Kungen och näktergalen (bibblan tipsar)
av Kaléko, Mascha
Näktergalen sjöng så ljuvligt
uppe i trädet, kungen råkade
höra den och blev förtjust. Han
gjorde som mäktiga personer
brukar. Han befallde: »Den vill
jag ha. Fånga den!« Men tänka
sig: näktergalen vägrade sjunga
för kungen …
Nalle Havsöga
(bibblan tipsar)
av Persson, Malte
En liten, luggsliten nallebjörn
sitter undanstoppad på en mörk
vind. När han tänker på hur
ensam och bortglömd han är
börjar tårarna falla. Han gråter
och gråter. Den växande tårfloden far fram genom stan och
störtar till slut rakt ut i havet!

Rädd som en hare, dum
som en gås
av Pettersson, MarcusGunnar
Underbart underhållande om
djur som du -aldrig tänkt på
dem förut!

Apor, bananer, storm
och orkaner av Rottböll,
Grethe
"Tio apkamrater såklart att dom
är glada! Dom seglar ju på havet
och snart ska dom få bada."
Lekfulla rim och maffiga bilder i
sprakande färger gör detta till en
riktig bok-karamell.
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Leka mera och fantisera – bilderböcker
Dom som bestämmer
av Adbåge, Lisen
På gården finns "Dom som
bestämmer" och "Vi som inte
får vara med". Men varför bestämmer alltid dom som bestämmer?

Den nya lekplatsen
av Gustavsson, Per
Den nya lekplatsen är fantastisk! Ryktet säger att den har
mekaniska bilar, lianer och en
djungel. Men vägen dit är lång
och snårig. Hur tar man sig
förbi bajsonoxar, laserkanoner
och jobbiga papegojor?

Magiska godiskulor
av Baek, Heena
Pojken Dongdong leker ensam
med hängande huvud. Men när
han går till en affär och köper
en påse godiskulor förändras
allt för honom, för när han äter
av dem kan han plötsligt höra
röster och tankar från oväntade håll.

Berit vill inte
av Hedin, Annica
Berit bygger en koja, ett fantastiskt pandaslott, och vill inte
bli störd. Hon vill inte leka
med någon annan, absolut inte
med någon som hon inte känner och när mammas kompis
dotter dyker upp blir allt fel.

Jag är en hund
av Baek, Heena
Ny bok av ALMA-pristagaren
Baek Heena från Sydkorea. För
er som läst Magiska godiskulor
känns både hunden Goosl och
pojken Dongdong igen, men
den här gången är boken berättad ur hundens perspektiv.

Arga tanten - i vårt
kvarter
av Jannerland, Simon
Kompisarna Debbie och KarlJohan har bestämt sig för att
befria vännen Gunnar som
inte får komma ut och leka
förrän han har städat på sitt
rum. Men hur genom fönstret ?

Tigern kommer att äta
upp mig!
av Belarbi, Samir
Vilmer vrider och vänder på
sig. Han kan inte sova. Tigern
Sumatra kommer och äter upp
honom! "Ingen i Sverige blivit
uppäten av en tiger på 128 år",
säger pappa…

Vi måste till jobbet
av Lindenbaum, Pija
Det är jag och Musse och Elin
i rummet. Det är jag som har
en isbjörn på mej. Vi måste
lägga Ungen i sängen. Han
gnäller och är jobbig. Men han
ska sova för vi måste till jobbet.

Det är jag som är trollet
av Bergman, Jenny
Jag minns mitt gamla liv ibland.
Vad gjorde jag egentligen? Cyklade, åt godis, byggde lego. Jag
gillar andra saker nu: Springa
naken och skrika som en gris i
skogen! En flicka på väg till
förskolan blir plötsligt förvandlad till ett stort troll!

Gränsen
av Nilsson Thore, Maria
Någon vuxen har målat ett
tjockt rött streck längst bort på
gården där Nono bor. Där går
gränsen. Bortanför den är det
förbjudet att vara. De flesta
barnen leker där man får, inte
mer med det. Vad betyder
egentligen förbjudet? Och gills
det om man sträcker sig bara
lite, lite över gränsen?
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Språk och ord – bilderböcker
Kaos i kojan
av Ashby, Elvira
(Talträningsbok)
Kaos i kojan är en rolig berättelse om vänskap och att man
kan vilja olika saker men ändå
komma överens - och samtidigt
går boken att använda för att
på ett lätt och roligt sätt träna
på uttal av K- och T-ljudet.
Landningen eller hur
jorden blev räddad
av Ashby, Elvira
(Talträningsbok)
Rymdvarelserna Laak och
Jaak landar på Lilla Luleågatan
11, utsända för att rädda jorden. Träna uttal, och nu är
det L- och J-eller N-ljudet
som är i fokus.

En lång, en kort
av Brøgger, Lilian
Orden lång och kort är motsatser till varandra. Sådana ord
kallas ANTONYMER. I den
här boken – skriven och illustrerad av Lilian Brøgger –
visar några finurliga katter på
ett lustfyllt sätt många andra
motsatsord.
Sagotjuven
av Carter, Graham
En härlig bilderbok om sagans
magi! Olivia älskar böcker och
läser hellre om äventyr än
upplever dem i verkliga livet.
Men när en främmande figur
stjäl stadens alla böcker tvekar
hon inte. Olivia beger sig genast iväg för att lösa mysteriet.

Faran vid fallna trädet
av Ashby, Elvira
(Talträningsbok)
Foffes kompisar Folke och
Frans har upptäckt något förskräckligt. En fruktansvärt farlig
filur har flyttat in under fallna
trädet. Faran vid fallna trädet
kan användas för att stimulera
utvecklingen av f-ljudet.

Bokbarnet
av Jeffers, Oliver
En bilderbok som inspirerar
läsare av alla åldrar till att
skapa, utforska, ifrågasätta och
att använda sin fantasi. Bokbarnet är en hyllning till det
skrivna ordet!

Rulle och raketen
av Ashby, Elvira
(Talträningsbok)
Boken Rulle och raketen kan
användas för att stimulera utvecklingen av r-ljudet. En kort
handledning finns i boken.

Den stora ordfabriken
av Lestrade, Agnès de
I ett land där alla ord måste
köpas och sedan sväljas för att
kunna uttalas bor en pojke vid
namn Phileas. Han har inga
pengar men behöver ändå ord
för att kunna öppna sitt hjärta
för den vackra Sibella.

Sickan och skattkartan
av Ashby, Elvira
(Talträningsbok)
Sickan Snok ligger i solen och
viftar lite slött med svansen när
hon plötsligt stöter emot något
prassligt. Det är en skattkarta!
Boken kan användas för att
stimulera utvecklingen av sljudet.

Paddor och papiljotter
av Ribbing, Anna
Det finns så väldigt många
roliga saker att fundera kring
när det gäller ord och språk.
Varför heter saker och ting
som de gör egentligen? För
alla som tycker om att leka
med ord och fundera över
liknelser och uttryck.
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Känslor, identitet – bilderböcker
Alice vet allt!
av Angerborn, Ingelin
Alice har koll på nästan allt.
Ja, om man tänker efter så
finns det nog faktiskt inget
som Alice inte vet!

Vesta-Linnéa och
monstermamman
Vesta-Linnéa - böckerna
av Appelgren, Tove
I Vesta-Linnéa och monstermamman följer vi Linnéa
och mamma under en helt
vanlig dag. Problemen börjar på morgonen, VestaLinnéa inte vill dra på sig
strumpbyxorna ...
Nej, låt bli! - Simon
böckerna
av Blake, Stephanie
Simon är trött på sin lillebror som förstör hans fina
bygge. De slåss och skriker
på varandra. Men blir sedan
vänner igen.
Oj, vad du är bra! ;
Oj, vad du kan
av Brovinger, Marina
Böckernas ambition är att
stärka barn redan i tidig
ålder och därför har Marina
skrivit en bok som är uppdelad i två viktiga delar;
självkänsla och självförtroende.

Korvtjuven
av Engedal, Marianne Gretteberg
Dubbelt prisbelönt norsk
bilderbok. Lilla Kjell bor
tillsammans med sin stora
och skrupelfria familj en bit
utanför byn. Hela familjen
stjäl. Men Kjell vill inte vara
en tjuv.

Maj och Zarah bråkar!
Kompisarna på förskolan
- serien

av Karlsson, Ellen
Maj och Zarah har gjort en
kakaffär i sandlådan. Alla får
smaka, i alla fall de som betalar. Fast inte på blomkakan
för den är allra finast. Men
när Maj tittar åt ett annat håll
tar Zarah blomkakan! Nu
blir det bråk!
Jag och alla
av Karlsson, Ylva
Hur skulle det kännas att
susa fram längs motorvägen i
sin pappas lastbil, eller att
växa upp på en plats där det
är krig. Här får vi möta tio
väldigt olika barn på tio olika
platser, som alla funderar på
hur det skulle vara att gå i
någon annans skor.
Vara med
av Lidberg, Minette
Det är fest på slottet. Men
Cornelis vet inte om han ska
vara med. För det är så
mycket folk. Fast kanske ska
han ändå våga, våga vara
med, bara en liten stund?

Allt fantastiskt du kan
bli
av Martin, Emily Winfield
Det är en inkluderande värld
där allt är möjligt för barnet
att drömma sig till: doktor,
superhjälte, musiker ... Här
finns något för alla!

Kompisen blir arg
av Nilsson, Moni
Kompisen får inte vara med
och leka. Det har Räven bestämt. Det är ju Kompisen
och Dockan som är bästisar!
Kompisen blir så arg att han
nästan brinner upp.
Dumma Räven! Dumma
Dockan!
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Jag älskar dig redan
imorgon
av Nilsson, Moni
En lite längre bilderbok, en berättelse om att bli fler i familjen
och att det inte alltid är så lätt att
bli storebror som man först kan
tro. Men mest är det en bok om
en syskonkärlek som får växa
fram i sin egen takt.
Jag bestämmer!
av Olsson, Ingrid
I Jag bestämmer! fångar författaren Ingrid Olsson perfekt
känslan av maktlöshet när man
som barn blir hoptotad med
andra barn. Till exempel mammas nya killes barn. Jag bestämmer! är ett vardagsdrama med
humor, värme och spänning.
Ledsen av Olsson, Lotta
Känslor! Alla kan vi känna igen
oss och alla vet vi - stora som
små - hur en liten incident kan
bli till stor dramatik. LEDSEN
utspelar sig på en förskola. Ett
av barnen upptäcker hur en av
kompisarna tar hennes älskade
gosedjur. Dramat byggs upp…

Visa dina känslor Kompis böckerna av
Palm, Linda
Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner
bli ovänner. Berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta
barn känner igen från sin egen
vardag.
Kärlek på olika sätt
Min känsla - serien
av Palm, Linda
Kärlek kan beskrivas på många
olika sätt. Det kan vara glada
tankar eller något du visar genom
att göra något för en annan person.

Innan du fanns
av Petersson, Tuva
Innan du fanns längtade jag
efter dig. Du bodde där, i
min längtan. En bok om att
vara efterlängtad och älskad. En bok om varje människas särskilda unikhet. En
bok om var just du fanns ...
innan du fanns.
Glad! (också böckerna Arg ; Ledsen)
av Rubin Dranger,
Joanna
Ibland vaknar jag och är
bara GLAD! Då är hela
kroppen glad och jag
hopplar och snurrar. Armarna är glada och benen
är glada...
Dumma teckning! av
Thydell, Johanna
Storebror är så bra på att
rita. Mint vill vara lika bra,
fast helst bättre. Det är
bara det att hon inte ens
vet vad hon ska rita. Till
slut kommer hon på det:
snö får det bli. Det är ju en
jättebra idé - tills allt går
fel.
Grodan blir glad –
Grodan böckerna
av Velthuijs, Max
Grodan är inte nöjd med
att bara vara groda. Han
vill kunna flyga som Ankan, läsa tjocka böcker som
Haren. "Jag kan ingenting.
Jag är bara en vanlig grön
groda"

Den dag du börja
av Woodson, Jacqueline
Den innehåller smärtan i
att bli lämnad utanför. Men
också glädjen i att finna en
gemenskap. Och en tröst i
att någon gång så kommer
man att hitta någon som är
lite som man själv.

17

Om allt mellan himmel och jord – bilderböcker
Furan
av Adbåge, Lisen
En familj hittar sin drömtomt. Ett ruckel som står i
vägen rivs, några gamla tallar
sågas ner. Det är av dessa
furor de ska bygga sitt nya
hus. Men det är nåt konstigt
med träden, alltså som av kött
och blod ...En riktig rysare
Molnbullar &
En fe på badhuset
av Baek, Heena
ALMA-priset 2020
Molnbullar är en rolig och
annorlunda bilderbok. De
detaljrika och underfundiga
illustrationerna ger många
uppslag till diskussioner och
skratt.

Vitvivan och Gullsippan
av Lindenbaum, Pija
Uppe på en alptopp bor två
barngrupper. Vitvivan får
måla tavlor, segla och spela
badminton, medan Gullsippan
diskar, putsar skor och bär
sten. Det är väl orättvist , säger ett barn. Jag gillar när det
är orättvist , svarar Schäfen.

En till dig, två till mig
av Mühle, Jörg
På hemvägen hittade björnen
tre svampar. Vesslan blev
jätteglad och lagade till dem.
När de skulle äta delade Björnen ut: En svamp till dig och
en till mig. Och en till åt mig,
sa björnen. Det blir rättvist!
Det tyckte inte vesslan.

Snögubben
av Briggs, Raymond
En helt ny utgåva av den klassiska historien om Snögubben. En kall vinterdag bygger
en liten pojke en snögubbe.
Samma natt , väcks snögubben till liv!

Jag vill ha en kanin! böckerna om den lilla
prinsessa
av Ross, Tony
Den lilla prinsessan önskar sig
ett husdjur. Helst en kanin,
som kompisen Petronella har.
Inget annat duger: varken
guldfisk eller vandrande pinne.
Inte heller någon katt. Men
det vore kul med en egen häst!

Molly och Kelenken
av Knuutinen, Cara
Det är leksaksdag på dagis.
Molly har med sig Doggy.
Hugo har med sig en fågel,
Kelenken. Sådana fanns på
dinosaurietiden. Åå, vad fin
den är! Då de går ut glömmer
Hugo Kelenken. Tur att
Molly märker det, ”Jag vill
vara din”, viskar Kelenken…

Min mamma är snabbbare än din
av Virke, Emma
Två barn väntar på sina mammor. Vem hinner komma
först att hämta? Vems
mamma är snabbast? Det blir
ett race utan dess like med alla
möjliga fordon, slagsmål med
hajar, luftfärd...

Stenen från himlen
av Klassen, Jon
Det finns ett ställe. Bästa stället att stå på. Det finns ingen
anledning att vilja stå någon
annanstans. Men ovanför
finns också en sten. Teman
såsom vänskap, öde och
framtidsvisioner, total spänning i bild med torr, snudd på
lakonisk, dialog.

Mojängen
av Widmark, Martin
Rutger och Valter är två bröder som bor tillsammans. Rutger är uppfinnare, och en dag
uppfinner han tidernas bästa
uppfinning; en liten mojäng
som städar, diskar och tar
hand om alla tråkiga tidskrävande hushållssysslor!
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Småbarnsböcker
Hela fina jag
av Albrektson, Hanna
Hej hej! säger jag. Men vad
säger foten, magen och armarna? Hela fina jag är en
lekfull bok där hela kroppen
får vara med! På förskolor
och hemma kommer barn
att läsa och röra sig tillsammans med Hela fina jag.

Godnatt alla katter
av Castro Urío, Bàrbara
I den här boken får de
minsta barnen följa färgglada
små katter till sängs. Resultatet blir den ultimata godnattsagan. Samtidigt är det en
första introduktion till former och färger.

Olle vaknar
av Annas, Micaela
Det är total igenkänning för
hela barnfamiljen, vars
sömn ofta styrs av den
minsta! Olle vill leka och
kräver allas uppmärksamhet, till och med katten
måste vara med.

Säg hej till Gruffalon
av Donaldson, Julia
Följ med den lilla musen på
promenad bland djuren i
skogen. Där är räven, ugglan,
ormen och ja vem då?

Pino's förskola - Pino
böckerna
av Andersson, Kenneth & Norelid, Agneta
Pino leker förskola med
sina vänner. Dockan är ledsen men Pino tröstar henne.
Det är full fart på Pinos
förskola.
Ajja och Bajja- böckerna
av Ashby, Elvira
Som vanligt i Ajja & Bajjas
värld är boken fullproppad
med ljudhärmande ord som
är lätta för barnen att
komma igång att säga, och
för den som vill teckna
finns det teckenillustrationer.
Knotan -böckerna
av Bengtsson, Per
Knotan gillar att krocka.
Klara, färdiga, spring med
gåvagnen! Klong i elementet, brak i byrån, duns i dörren. Åh nej, nu gick vagnen
sönder. Den kan inte krocka
mer! Som tur är kan pappa
laga den igen, men vart har
Knotan nu tagit vägen?

På Babas rygg
av Dubuc, Marianne
Koko sitter så bra på Babas
rygg. Han klättrar ALDRIG
ner. Koko äter, leker och går
till och med på promenad på
Babas rygg. Men när Koko
vill bestämma själv vart han
ska gå så lyssnar inte Baba.
Koko måste ge sig iväg alldeles ensam.
Ingen vanlig anka ;
Ingen vanlig gris
av Eng, Lennart
Det här är ingen vanlig anka!
Den här ankan kan stå på
vingar, räkna, dyka, baka
pepparkaksankor och mycket
mer. Men trots att det är
läggdags kan den här ankan
inte sova, inte …
Julia - böckerna
av Eriksson, Eva
Eva Eriksson och Lisa Moroni har skapat en serie
varma och mysiga småbarnsböcker om charmtrollet Julia.
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Godmorgon, Roj! Röj böckerna
av Karlsson, Ellen
I dessa små ljuvliga pekböcker är igenkänningen
stor för både stor och liten och de innehåller alla
de obligatoriska vardagsrutinerna för ett barn i
ettårsåldern. dricka välling,

Dela med dig Sickan – Sickan böckerna
av Rådström, Sofia
Sickan och Pappa får besök. Varför måste gästen
ta Sickans leksaker? Sickan vill ha sina grejer för
sig själv.

Imse vimse spindel –
böckerna från serie
Ellen och Olle
sjunger
av Kruusval, Catarina
Perfekt för de minsta!
Bläddra, peka och sjung om och om igen!

Lilla Anna - böckerna
av Sandberg, Inger
En pekbok med klara
färger och tydliga bilder
där de allra minsta får
möta Lilla Anna för
första gången och lära sig
om vanliga fordon på
samma gång.

Bebbe letar nappen
- Bebbe böckerna
av Lindman, Mervi
Bebbe har en napp. Nappen är BORTA! Var är
nappen? Bebbe letar och
letar. Var har den tagit
vägen?

Knacka på; Hitta
på; Ut och gå
av Tidholm, Anna –
Clara
Ett interaktivt läsäventyr
för de allra minsta och en
briljant barnboksidé i sin
enkelhet.

Minibarnkammar
boken
Leka, Sova, Promenad
av Linhult, Caroline
Barnets första egna bok!
En liten bok för roliga lek
- och lässtunder. En lekfull blandning av roliga
sånger och en inbjudande
pekberättelse för de allra
minsta.

Babblarna – böckerna
av Tisell, Anneli
Med ett uppslag för varje
Babblare. Hej Babba, Hej
Bobbo och titta där, där är
ju Dadda och Daddas hus!
Peka, berätta och babbla,
ja eller prata om ni vill!

Alla tre – böckerna
av Nilsson Thore,
Maria
Valle har ett stort plåster
på benet. Orättvist tycker
Idde och Ester! Men Ester
vet var plåsterlådan finns
och som vanligt löser alla
tre situationen på sitt eget
vis.

Totte & Emma –
böckerna
av Wolde, Gunilla
Emma har bråttom till
förskolan. Här finns kompisar och många leksaker
att välja bland. Totte ska
vara hemma med mormor. Men mormor har
ingen lust att leka...
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Gröna bokpåsar med böcker på ditt språk
Om du läser två påsar med böcker på olika språk, blir du en Sagodiplomerad läsare!
 Albanska
 Arabiska
 Bengali
 Bosniska
 Engelska
 Finska
 Kinesiska
 Kroatiska
 Kurdiska

(kurmanji och sorani)
 Persiska
 Polska
 Portugisiska
 Ryska
 Serbiska
 Somali
 Spanska
 Syriska
 Svenskt teckenspråk
 Thailändska
 Turkiska
 Vietnamesiska

Albanska
Arabiska
Bengali
Bosniska
Engelska
Finska
Franska

Låna påsarna i disken.
Varje påse innehåller 5 stycken
barnböcker.

